
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

PROCURA DE CANDIDATOS(AS) | PRO-GB - Programa para a Resiliência e as 

Oportunidades Socioeconómicas para a Guiné-Bissau 

 

INFORMAÇÕES DE BASE 

O IMVF está à procura de candidatos(a)s para a coordenação de um programa de cooperação 

para o desenvolvimento na área do reforço da sociedade civil, a ser implementado na Guiné-

Bissau, por um período de 5 anos. 

Posição: Coordenador(a) de projeto de cooperação para o desenvolvimento 

Local: Guiné-Bissau 

Duração: 60 meses 

Data prevista: janeiro de 2019 – dezembro 2024 

 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROGRAMA  

O objetivo geral é reforçar a participação dos cidadãos e suas organizações na prestação e no 

acesso a serviços locais 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

1) Apoiar os cidadãos e suas organizações na implementação de iniciativas de prestação e acesso 

a serviços locais 

2) Melhorar as capacidades de resiliência e de resolução de problemas locais dos cidadãos e das 

OSC (Organizações da Sociedade Civil) 

3) Reforçar a participação das OSC nos processos de diálogo, ligação em rede e divulgação de 

dados e de conhecimentos 

 

Os seguintes produtos esperados e atividades foram identificadas em relação aos objetivos: 

P1) Iniciativas de prestação e acesso a serviços locais são implementadas pelos cidadãos e suas 

organizações 

A1.1) Financiamento de iniciativas dos cidadãos e suas organizações para a resolução de 

problemas locais, em benefício das populações, incluindo a prestação e acesso a serviços de 

base. Dependendo do tipo de OSC beneficiárias e sua capacidade de absorção: (i) atribuição de 

subvenções; e (ii) funcionamento de um gabinete de apoio permanente (GAP) às OSC. 

A1.2) Acompanhamento e assistência técnica das iniciativas das OSC no quadro da atividade 

anterior. 

 



 
 

P2) As capacidades de resiliência e de resolução de problemas locais dos cidadãos e das OSC são 

melhoradas 

A2.1) Apoio a iniciativas de reforço institucional e de capacidades das OSC, incluindo rádios 

comunitárias. Dependendo do tipo de OSC beneficiária e sua capacidade de absorção: (i) 

cofinanciamento de projetos visando processos de transformação de médio/longo prazo; e (ii) 

funcionamento de um GAP para apoio a pequenas ações no seguimento de solicitações. 

A2.2) Apoio às populações vulneráveis, nomeadamente das regiões fronteiriças, através de 

programas de desenvolvimento comunitário sobre direitos humanos e liderança dos jovens. 

 

P3) A participação das OSC nos processos de diálogo, ligação em rede e divulgação de dados e 

de conhecimentos é reforçada 

A3.1) Atividades que contribuem para o acesso ao conhecimento, para a partilha e capitalização 

de experiências da sociedade civil e de outros atores parceiros, tais como promover espaços de 

partilha de experiências e debate sobre temas relevantes para a sociedade civil, e dinamizar 

centros de recursos para as OSC. 

A3.2) Elaboração de outros estudos específicos relacionados com a sociedade civil, em função 

das necessidades identificadas durante a execução do programa. 

A3.3) Apoio ao reforço institucional e de capacidades dos atores parceiros (média, instituições 

académicas, sindicatos, organizações socioprofissionais, empresas privadas, pequenas 

organizações comunitárias…) e apoio pontual às entidades públicas interlocutoras, para a 

execução de ações facilitando a sua interação com as OSC. 

 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO  

As funções do(a) coordenador(a) serão, não exclusivamente, as seguintes: 

 Gestão estratégica da execução do programa 

 Coordenação geral de todas as atividades implementadas pelo programa 

 Apoio técnico aos coordenadores responsáveis pela implementação dos vários 

eixos/produtos 

 Representação institucional do programa perante parceiros e partes envolvidas  

 Facilitação do Comité de Pilotagem do programa 

 Responsável pela monitorização do projeto e formulação dos relatórios periódicos 

 Coordenação da equipa 

 

PERFIL  

O(a)s candidatos(a)s deverão cumprir criteriosamente os seguintes critérios: 

 Experiência em coordenação de projetos: pelo menos 13 anos de experiência geral, da 

qual pelo menos 8 anos no apoio à sociedade civil 

 



 
 

 Formação: Ensino superior (ciências sociais, direito, economia do desenvolvimento ou 

afins) 

 Especialista em programas de apoio à sociedade civil 

 Experiência específica em engajamento das OSC nos processos de governação e 

diálogo político 

 Experiência específica em gestão e monitoria de projetos, incluindo subvenções e 

atividades de reforço de capacidades 

 Experiência em gestão de equipas 

 Conhecimento dos mecanismos de apoio da UE às OSC 

 Conhecimento dos mecanismos e funcionamento dos instrumentos da UE é uma 

vantagem 

 Fluente em Português; bom conhecimento de Francês e/ou Inglês 

 

CANDIDATURAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

As manifestações de interesse devem incluir Curriculum Vitae e identificação de pessoas a 

contactar para recomendação/referência (incluir obrigatoriamente 2 pessoas hierarquicamente 

superiores em funções similares), e ser enviadas até ao dia 19 de agosto de 2018 para o seguinte 

endereço eletrónico: tsousa@imvf.org (Teresa Sousa). Qualquer esclarecimento poderá ser 

feito para o mesmo endereço. 

No assunto do e-mail deve constar COORDENADOR | GUINE BISSAU.  

Só serão analisadas as manifestações de interesse completas (Curriculum Vitae e identificação 

de pessoas a contactar para recomendação/referência) e que cumpram com os requisitos 

exigidos nestes TDR. 

 

 

*** 

 


